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1) Comisia de abilitare propusă de IOSUD/IOD este formată din 3 membri titulari și 2 membri supleanți, specialiști cu renume în domeniul de 

doctorat vizat de candidat, care dețin calitatea de conducător de doctorat și nu se află în situația de conflict de interese conform art. 10. 

2) În cazul în care oricaredintre membrii titulari ai ai comisiei de abilitare se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor, acesta se înlocuiește cu 

unul din cei 2 membri supleanți. 

3) Cel puțin 2 dintre membrii comisiei de abilitare își desfășoară activitatea în afara IOSUD/IOD care organizează procesul de obținere a 

atestatului de abilitare sau în afara instituției din care provine candidatul, dacă acestea sunt distincte. 
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UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 

 

PROPUNEREA IOSUD/IOD referitoare la  

Componența COMISIEI DE ABILITARE 

 

IOSUD/IOD Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Școala doctorală Științe biomedicale) propune 

următoarea componență a comisiei de abilitare pentru teza de abilitare a candidatului PAVEL LILIANA-

LĂCRĂMIOARA - conferențiar, cu titlul: MULTIDISCIPLINARY APPROACHES IN CLINICAL AND 

EXPERIMENTAL RESEARCHES/ABORDĂRI MULTIDISCIPLINARE ÎN CERCETĂRILE 

CLINICE ȘI EXPERIMENTALE, domeniul Medicină 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE și Prenumele E-mail Instituția unde este titular 

1.  Titular - Prof. univ. dr. NECHITA 

Aurel 

aurel.nechita@ugal.ro Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați 

2.  Titular - Prof. univ. dr. MITITELU-

TARȚĂU Liliana 

ltartau@mail.umfiasi.ro Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

3.  Titular - Prof. univ. dr. BĂLȘEANU 

Tudor-Adrian 

adrian.balseanu@umfcv.ro Universitatea de Medicină și 

Farmacie din Craiova 

4.  Supleant - Prof. univ. dr. GHICIUC 

Cristina-Mihaela 

cristina.ghiciuc@umfiasi.ro Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

5.  Supleant - Prof. univ. dr. TAISESCU 

Citto Iulian 

taisescu@yahoo.com Universitatea de Medicină și 

Farmacie din Craiova 

 

Reprezentant legal IOSUD/IOD, 

Numele și prenumele: Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU 

Semnătura:_____________________________________________ 
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